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El Ple de l’Ajuntament en sessió ordinària celebrada el dia 12 de maig de 2020 va 
aprovar l’acta de la sessió anterior el contingut de la qual, prèvia dissociació de les 
dades de caràcter personal, és el següent:

“ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DE PRIMERA CONVOCATÒRIA 
CELEBRADA PEL PLE DE L'AJUNTAMENT EL DIA 20 DE DESEMBRE DE 2019.

A la Sala de Plens de la Casa Consistorial de Corbera de Llobregat, a les 18:00 hores, 
es reuneix el PLE de L'Ajuntament, en primera convocatòria, per a dur a terme la 
sessió extraordinària i tractar els assumptes de l'ordre del dia.

Sota la Presidència de l’alcaldessa, Montserrat Febrero i Piera, i assistits per la 
secretària acctal., Marta Puig Puig i per l’interventor senyor Javier Vicen Encuentra, hi 
assisteixen:

- Jordi Anducas i Planas, primer tinent d’alcaldessa
- Albert Cañellas i Pagés, segon tinent d’alcaldessa
- Víctor Gonzàlez i Julián, tercer tinent d’alcaldessa
- Cristina Blasquiz i López, quarta tinenta d’alcaldessa
- Mercè Rocas i Rubió, regidora
- Arturo Martínez Laporta, regidor 
- Meritxell Garcia de Llanza, regidora
- Xavier Miquel i Pons, regidor
- Mònica Estrader i Rodriguez, regidora
- Rosa Boladeras Serraviñals, regidora
- Alfredo Prado García, regidor
- Carme Benito i Gómez, regidora
- Jaume Guim Royo, regidor
- Rosa María Martín Santiago, regidora
- Elías Soleño Pasarín, regidor
- José Antonio Andrés Palacios, regidor 

La presidenta obre la sessió i tot seguit es prenen els acords següents:

PART RESOLUTIVA

1. Aprovació acta de la sessió ordinària del Ple de 1 d’octubre de 2019 i de 
l’acta de la sessió extraordinària i urgent de 15 d’octubre de 2019.

La Presidenta, demana que es passi a votació l’acta de la sessió ordinària del Ple de 1 
d’octubre de 2019 i de l’acta de la sessió extraordinària i urgent de 15 d’octubre de 
2019 amb el resultat següent:

http://videoacta.corberadellobregat.cat?pleno=20191220&punto=1

“Vots a favor: Montserrat Febrero i Piera, Mercè Rocas i Rubió, Arturo Martínez i Laporta, Jordi Anducas i Planas, 
Cristina Blasquiz i López, Meritxell Garcia de Llanza, Victor Gonzàlez i Julián (ERC-AM), Albert Cañellas i Pagés, 
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Xavier Miquel i Pons, Mònica Estrader i Rodríguez (CUP), Rosa Boladeras Serraviñals, Alfredo Prado García, Carme 
Benito Gómez, Jaume Guim Royo, Rosa Maria Martín Santiago (FORÇA CORBERA-CP), José Antonio Andrés 
Palacios (GiU).
S’adopta l’acord per unanimitat”

TRANSPARÈNCIA I PARTICIPACIÓ CIUTADANA

2. Aprovació constitució de la Comissió de seguiment del Codi de conducta 
dels càrrecs electes.   

Vist el dictamen de la Comissió Assessora a proposta de la regidoria de l’Àrea de 
Transparència i Participació Ciutadana, amb el text següent:

“En data 1 d’octubre de 2019 el Ple va aprovar el Codi de conducta dels càrrecs electes 
de l’Ajuntament de Corbera de Llobregat. L’acord segon preveu l’existència d’una 
comissió de seguiment que ha de vetllar pel compliment del Codi. 

L’article 60 del Text refós de la Llei municipal i del règim local de Catalunya aprovat 
pel Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, preveu l’existència de comissions d’estudi, 
d’informe o de consulta. Aquestes comissions s’han de crear per acord del ple, que 
també haurà de fixar el nombre i els membres dels diferents grups polítics que formen 
part de la corporació, en el sentit que també determina l’article 20.1.c) de la Llei 
7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local. 

Els articles 123 a 126 i 134 a 138 del Reglament d’organització, funcionament i règim 
jurídic de les entitats locals aprovat pel Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, 
regulen les normes de funcionament de les comissions i la seva forma d’organització 
amb caràcter general. 

Per tot això, de conformitat amb el que estableix l’article 175 del Reglament 
d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals aprovat pel Reial 
decret 2568/1986, de 28 de novembre i de conformitat amb el decret de l’alcaldia 
2220/2019 de 19 de novembre d'avocació de competències delegades.

Per tot l’exposat, a proposta de la Regidoria de L’Àrea de Transparència i Participació 
Ciutadana,

S’acorda:

PRIMER. Constituir una comissió informativa de caràcter permanent denominada 
Comissió de seguiment del codi de conducta dels càrrecs electes, l’objecte de la qual 
és l’estudi, l’informe i la consulta en relació amb es objectius establerts per l’esmentat 
Codi de conducta aprovat en data 1 d’octubre de 2019. 

SEGON. La Comissió de seguiment del codi de conducta dels alts càrrecs de 
l’Ajuntament de Corbera de Llobregat estarà integrada pels membres següents: 
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* President/a: L’alcalde/essa o regidor/a en qui delegui

* Vocals: 
Víctor Gonzàlez i Juliàn, representant del grup municipal d’ERC
Xavier Miquel Pons, representant del grup municipal de la CUP
Rosa Maria Martín Santiago, representant del grup municipal de FORÇA CORBERA
José Antonio Andrés Palacios, representant del grup municipal de GIU
Elías Soleño Pasarín, representant del grup municipal de Ciutadans

* Secretari/ària: el secretari/ària de l’Ajuntament o funcionari en qui delegui. 

TERCER. Determinar que el sistema de vot ponderat en funció dels resultats obtinguts 
per cada una de les candidatures en les eleccions municipals del 26 de maig de 2019, 
de conformitat amb els següents percentatges:

- ERC-AM:  37,8 %
- FORÇA CORBERA-CANDIDATURA PROGRÈS (CP): 28,4 %
- CUP-AMUNT:17,80 %
- CIUDADANOS: 9,63 %
- GIU: 6,37 %

QUART. Determinar que el quòrum mínim d’assistència serà d’un terç dels seus 
membres, que en cap cas podrà ser inferior a tres, i els acords s’adoptaran per majoria 
simple, amb vot de qualitat del president o presidenta en cas d’empat, i sense perjudici 
de la formulació de vots particulars.

CINQUÈ. Determinar que les sessions ordinàries de la Comissió de seguiment 
s’efectuaran quan existeixin assumptes a dictaminar i com a mínim un cop a l’any.

També es podran dur a terme sessions extraordinàries, en els mateixos termes, quan 
sigui necessari a convocatòria del seu president o presidenta.

La convocatòria haurà de realitzar-se amb una antelació mínima de dos dies hàbils, 
tret d’aquelles sessions que es convoquin amb caràcter extraordinari i urgent.

SISÈ. La Comissió de seguiment del codi de conducta dels alts càrrecs ha d’ajustar el 
seu funcionament al que disposen els articles 123 a 126 i 134 a 138 del Reglament 
d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals aprovat pel Reial 
decret 2568/1986, de 28 de novembre.” 

http://videoacta.corberadellobregat.cat?pleno=20191220&punto=2

“Vots a favor: Montserrat Febrero i Piera, Mercè Rocas i Rubió, Arturo Martínez i Laporta, Jordi Anducas i Planas, 
Cristina Blasquiz i López, Meritxell Garcia de Llanza, Victor Gonzàlez i Julián (ERC-AM), Albert Cañellas i Pagés, 
Xavier Miquel i Pons, Mònica Estrader i Rodríguez (CUP), Rosa Boladeras Serraviñals, Alfredo Prado García, Carme 
Benito Gómez, Jaume Guim Royo, Rosa Maria Martín (FORÇA CORBERA-CP), José Antonio Andrés Palacios (GiU).
S’adopta l’acord per unanimitat”
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ALCALDIA

3. Aprovació del requeriment a l’AMB dels acords adoptats en el procés 
d’aplicació del tribut metropolità.

Vist el dictamen de la Comissió Assessora a proposta de l’Alcaldia, amb el text següent:
El Consell Metropolità de l’Àrea Metropolitana de Barcelona, en la sessió del 18 de 
desembre de 2018, va aprovar definitivament l’ordenança fiscal reguladora del Tribut 
Metropolità per l’any 2019 i per primera vegada incorporà la totalitat dels 36 municipis 
metropolitans a l’efectivitat d’aplicar el Tribut Metropolità i que, en conseqüència, 
comportava que l’any 2019 els 18 municipis integrants de la segona corona tarifària 
de transport públic de l’Àrea Metropolitana de Barcelona, del que en forma part el 
nostre municipi, paguessin aquest Tribut.

El Tribut Metropolità està sustentat en la regulació de les normatives sobre hisendes 
locals i la llei de l’Àrea Metropolitana de Barcelona que contemplen un recàrrec sobre 
l’import del bens immobles. Aquest  Tribut és calculat sobre la base del valor cadastral 
de cada bé immoble d’us residencial i no residencial segons el tipus i el topall fixat en 
la pròpia ordenança.

La unificació tarifària del servei públic de transport de viatgers era una reivindicació 
històrica de tots els municipis de la segona corona.

A partir de l’1 de gener de 2019 es produeix la integració dels municipis de la 
segona corona a la zona 1 del transport integrat.

Durant els primers mesos d’aquest any 2019, l’AMB va sol·licitar als ajuntaments que 
s’incorporaven a la tributació metropolitana la documentació necessària per tal de 
calcular l’import individual de cada rebut segons les referències i criteris continguts en 
l’ordenança.

Aquest és un Tribut que nodreix el pressupost de l’AMB i garanteix la prestació del 
conjunt de serveis obligats a prestar i d’altres i que ens permet gaudir-ne al conjunt 
de ciutadans i ciutadanes que vivim en aquest àmbit metropolità, del qual formem part 
36 municipis. En concret polítiques d’espai públic i d’infraestructures necessàries per 
a l’articulació, connectivitat, mobilitat i funcionalitat del territori com són la preservació 
d’espais naturals com la serra de Collserola, el Parc Agrari o l’espai del delta del 
Llobregat, així com les actuacions de recuperació i regeneració dels rius Besòs i  
Llobregat i en la gestió i manteniment dels 30 km de platges metropolitanes, de 
Castelldefels a Montgat, i en el manteniment integral de la xarxa de 51 parcs 
metropolitans juntament amb les rondes de Barcelona i òbviament totes les polítiques 
d’articulació d’un transport públic de qualitat i una mobilitat més sostenible. 

No es poden tampoc oblidar les dotacions pressupostàries que aquest municipi rep 
dels pressupostos de la AMB, que permeten fer més inversions, així com el suport 
tècnic i l’assessorament per millorar equipaments, carrers i serveis del municipi, per 
poder millorar la política de foment a l’ocupació amb polítiques de contractació i 
incentius a les empreses per contractes fixes i suport a la nova ocupació amb la creació 
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d’empreses; i també, el programa de pobresa energètica.

Atès que es constata un dèficit important en la informació que hauria d’haver rebut 
tant el govern del municipi com la ciutadania, aquesta Ajuntament ha adoptat les 
mesures següents:

 Emissió d’un comunicat explicatiu sobre el Tribut Metropolità en què s’adopta 
el compromís de verificar el càlcul del Tribut i la creació de una partida d’ajuts 
socials, vetllant pel compliment dels compromisos assumits per l’AMB en les 
millores del transport públic.

 Reunió, el dimarts 26 de novembre del 2019, dels 18 municipis de la segona 
corona que s’han integrat a la zona 1  amb els responsables de l’AMB que tenen 
competències en el Tribut Metropolità i la Mobilitat i transports. El vice-president 
executiu (A.B)(LOPD), el Vice-president de mobilitat i transports (A.P)(LOPD), 
el gerent de l’AMB (R.T)(LOPD), i el Tresorer de la Mateixa (Ll. M.)(LOPD) per 
tal d’avaluar l’aplicació d’aquest Tribut. Com a resultat d’aquesta reunió 
s’acorda:

o El traspàs del cost de línies de transport urbà a l’AMB (66%) a l’any 2020.

o La realització de visites bilaterals a cada ajuntament de tots els 
municipis, per verificar la informació obtinguda per a calcular el Tribut 
Metropolità i comprovar la seva correcció.

o La incorporació de la tarificació social equivalent a la zona 1 (tarifa plana) 
en la prestació del transport públic col·lectiu l’any 2021.

o La presentació d’un calendari amb les propostes de millores (PLA DE 
XOC) en el servei del transport públic que afecta aquests 18 municipis: 
millores freqüències, nova línia o redisseny de línies, reforç de línies i 
transport a la demanda.

 Sessió informativa adreçada a la ciutadania per part de tècnics de la AMB a la 
Sala Polivalent de la Biblioteca de Can Baró el dilluns 16 de desembre del 2019.

Per tot l’exposat, a proposta d’Alcaldia,

S’acorda:

PRIMER. Declarar el malestar sobre el dèficit d’informació en consideració al 
marc establert en el procés dels acords per l’aplicació del Tribut Metropolità i en el seu 
procés de notificació, així com la informació insuficient a la ciutadania. 

SEGON. Requerir el compliment dels acords adoptats per part de l’AMB amb les 
alcaldies dels 18 municipis en la reunió del passat 26 de novembre de 2019:

 Traspàs del cost de línies de transport urbà a l’AMB (66%) a l’any 2020.

 Visites bilaterals a cada ajuntament de tots els municipis, per verificar la 
informació obtinguda per a calcular el Tribut Metropolità i comprovar la seva 
correcció.
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 Incorporar la tarificació social (T-16 i Targeta rosa) equivalent a la zona 1 
(tarifa plana) en la prestació del transport públic col·lectiu l’any 2021.

 Presentació d’un calendari amb les propostes de millores (PLA DE XOC) en 
el servei del transport públic que afecta aquests 18 municipis: millores 
freqüències, nova línia o redisseny de línies, reforç de línies i transport a la 
demanda.

TERCER. Tenir per formulades les al·legacions respecte del Tribut Metropolità, que 
s’acompanyen en forma d’annex d’aquesta proposta.

QUART. Traslladar els acords a l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB), als grups 
metropolitans de l’AMB, a les alcaldies i als altres 35 municipis que conformen l’AMB”.

http://videoacta.corberadellobregat.cat?pleno=20191220&punto=3

“Vots a favor: Montserrat Febrero i Piera, Mercè Rocas i Rubió, Arturo Martínez i Laporta, Jordi Anducas i Planas, 
Cristina Blasquiz i López, Meritxell Garcia de Llanza, Victor Gonzàlez i Julián (ERC-AM), Albert Cañellas i Pagés, 
Xavier Miquel i Pons, Mònica Estrader i Rodríguez (CUP). 

Vots en contra: Rosa Boladeras Serraviñals, Alfredo Prado García, Carme Benito Gómez, Jaume Guim Royo, Rosa 
Maria Martín (Força Corbera-CP), Elías Soleño Pasarín (Cs).

Abstenció: José Antonio Andrés Palacios (GiU).

S’adopta l’acord per majoria absoluta”

AFERS TRIBUTARIS

4. Resolució d’al·legacions i aprovació definitiva de l’ordenança fiscal núm. 1

Vist el dictamen de la Comissió Assessora a proposta de la regidoria de l’Àrea de 
Finances, amb el text següent:

“El Ple de l’Ajuntament en sessió extraordinària celebrada el dia 22 d’octubre de 2019 
va aprovar provisionalment la modificació de l’ordenança fiscal número 1 reguladora 
de l’impost sobre béns immobles per al proper exercici 2020. 

L’expedient ha estat exposat al públic per termini de trenta dies hàbils, transcorreguts 
des del dia 25 d’octubre fins al dia 9 de desembre, ambdós inclosos, segons anunci 
publicat en el Butlletí Oficial de la Província de 24 d’octubre, en el Diari el Punt Avui 
de 26 d’octubre i en l’e-tauler d’anuncis d’aquest l’Ajuntament.

Durant el termini d'exposició pública s’ha presentat un escrit d’al·legacions subscrit 
per la senyora Rosa Boladeras Serraviñals actuant en nom del Grup Municipal Força 
Corbera (registre d’entrada núm. 12800 de 5 de desembre).

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:
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La cap de Secció d’afers tributaris i tresorera accidental ha emès l’informe 149/2019 
que es transcriu en part a continuació i que queda incorporat a l’expedient:

“CONTINGUT I ANÀLISI DE LES AL·LEGACIONS PRESENTADES 

Al·legació núm. 1.- Article 7è

Sol·licita el Grup Municipal Força Corbera que no s’incrementi el tipus de gravamen de 
l’Impost sobre béns immobles. 

La modificació del tipus de gravamen de l’Impost sobre Béns Immobles per a 
l’exercici 2020, aprovada provisionalment pel Ple de l’Ajuntament en sessió 
de data 22 d’octubre de 2019, s’ajusta a dret atès que en cap cas se 
sobrepassen els límits percentuals establerts en l’article 72 del TRLRHL. 

No es valoren els motius d’impugnació formulats pel Grup Municipal Força Corbera 
contra la modificació de l’article 7è,  atès que no són de caràcter tècnic.

Al·legació núm. 2.- Article 8è

El Ple de l’Ajuntament en sessió de data 22 d’octubre de 2019 va aprovar 
provisionalment l’acord d’incorporar un nou article 8è per regular el recàrrec del 50% 
de l’IBI, aplicable als béns immobles d’ús residencial que es trobin desocupats amb 
caràcter permanent. 

El Grup Municipal Força Corbera presenta una al·legació contra el nou article 8è i 
proposa convertir el nou recàrrec del 50% en una bonificació del 30% de l’IBI sobre 
els béns immobles d’ús residencial que, havent estat desocupats durant més de 2 
anys, siguin arrendats amb un lloguer assequible. 

La regulació del recàrrec del 50% aplicable als béns immobles d’ús 
residencial que es trobin desocupats amb caràcter permanent s’ajusta a dret 
i troba empara legal en l’article 72.4 del TRLRHL (modificat per l’article 4 del 
Reial Decret Llei 7/2019, d’1 de març, de mesures urgents en matèria d’habitatge i 
lloguer),  que estableix la possibilitat que els ajuntaments puguin exigir un recàrrec 
de fins al 50% de la quota liquida de l’IBI en aquells immobles d’ús residencial que es 
trobin desocupats amb caràcter permanent. 

L’article 72.4 del TRLRHL disposa que un immoble tindrà la consideració de desocupat 
amb caràcter permanent quan aquest estigui desocupat d'acord amb el que estableixi 
la corresponent normativa sectorial de l'habitatge, autonòmica o estatal, amb rang de 
llei, i d'acord amb els requisits, mitjans de prova i procediment que s'estableixi en la 
corresponent ordenança fiscal, assenyalant la necessitat d'un procediment 
administratiu per a declarar l'habitatge com a desocupat així com l'acreditació per 
l'Ajuntament dels indicis de desocupació de l'immoble. 

A Catalunya, és la Llei 18/2007, de 28 de desembre, de dret a l'habitatge de Catalunya 
i la Llei 14/2015, de 21 de juliol, de l'impost sobre habitatges buits, la que determina 
quan serà considerat un immoble com a desocupat, el procediment a seguir per a la 
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declaració de desocupació, així com el tràmit d’audiència a l’interessat i els mitjans 
d’acreditació utilitzats per a determinar un immoble com a desocupat amb caràcter 
permanent.

En el nou article 8 de l’ordenança es regula el recàrrec del 50% de l’IBI sobre els béns 
immobles d’ús residencial que es trobin desocupats amb caràcter permanent, de 
conformitat amb l’establert en la normativa autonòmica de referència. 

La proposta del Grup Municipal Força Corbera d’incorporar una bonificació del 
30% de l’IBI sobre els béns immobles d’ús residencial que, havent estat 
desocupats durant més de 2 anys, siguin arrendats amb un lloguer 
assequible, invertint la càrrega de la prova per tal que sigui el propietari qui hagi de 
demostrar que l’habitatge ha estat desocupat per un període superior als 2 anys i qui 
hagi d’aportar el corresponent contracte de lloguer, no s’ajusta a dret, atès que no 
està contemplada en l’article 74 del TRLRHL.

Per poder regular bonificacions en les ordenances fiscals, aquestes han d’estar 
contemplades en la Llei, en cas contrari es vulneraria el principi de legalitat de l’article 
8 de la Llei General Tributària. 

D’acord amb el que es disposa en l’article 9.1 del TRLRHL, les entitats locals solament 
podran establir els beneficis fiscals expressament previstos per les normes amb rang 
de llei o els derivats de l’aplicació dels tractats internacionals.
 
En el cas dels impostos locals, l’ajuntament solament pot establir els beneficis fiscals 
potestatius que estableixi la Llei, i en el cas de l’impost de béns immobles els recollits 
en l’article 74 de la TRLRHL. 

Al·legació núm. 3.- Article 5è. Punt 5

L’article 17.1 del TRLHL estableix la possibilitat de presentar reclamacions en relació 
amb els acords provisionals adoptats referits a l’establiment, supressió i ordenació de 
tributs i, conseqüentment, a l’aprovació i modificació de les corresponents ordenances 
fiscals, sense que contempli la presentació d’aquestes reclamacions respecte de les 
ordenances fiscals o d’aquells articles que no hagin estat objecte de modificació.

Les ordenances fiscals respecte de les quals s’obre termini d’exposició pública per tal 
que puguin ser presentades reclamacions són únicament aquelles que hagin estat 
objecte d’aprovació o modificació. Les ordenances fiscals o els articles no modificats 
són ferms atès que no es van impugnar en temps i forma amb la interposició del recurs 
contenciós administratiu, davant el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. Els 
preceptes i ordenances no modificades resten vigents fins a la seva modificació o 
derogació expressa. 

En aquest sentit es pronuncia el Tribunal Suprem, Sala del Contenciós administratiu 
en sentència de data 30 de març de 2015, dictada en el recurs de cassació núm. 
850/2014 interposat contra la sentència de data 14 de gener de 2014 del Tribunal 
Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, Sala del Contenciós administratiu, 
secció 3ª (recurs 1952/12).
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“En la sentencia objeto de este recurso de casación, la Sala de lo Contencioso-
Administrativo (Sección 3ª) del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad 
Valenciana inadmite el recurso en la medida en que discute aspectos de la Ordenanza 
no afectados por la modificación puntual impugnada (...) “

“Las disposiciones administrativas de carácter general, que se integran en el 
ordenamiento jurídico, conformándolo e innovándolo (a diferencia de los actos, que se 
limitan a aplicarlo), son, en efecto, susceptibles de recurso ante los tribunales de lo 
contencioso-administrativo en el plazo de dos meses desde su publicación (artículos 
25.1 y 46.1 de la Ley 29/1998). Transcurrido dicho plazo, no cabe su discusión directa. 
Si así se intentare, el desenlace previsto en la Ley es la inadmisión del recurso por 
haber caducado el plazo de interposición, bien en la fase liminar del proceso [artículo 
51.1.d)], bien en sentencia [articulo 68.1.a), en relación con el 69.b), de la repetida 
Ley].”

En conseqüència és procedent no admetre a tràmit l’al·legació núm. 3 
presentada pel Grup Municipal Força Corbera contra l’article 5è de 
l’ordenança fiscal número 1, atès que el punt 5è de l’article 5è no ha estat 
objecte de modificació pel Ple de l’Ajuntament en sessió de data 22 d’octubre 
de 2019.

No obstant, s’informa que l’actual article 5.5 de l’ordenança fiscal número 1 ja 
contempla la bonificació del 50% de la quota íntegra de l’impost per als béns immobles 
en què s’hagin instal·lat sistemes per a l’aprofitament tèrmic o elèctric de l’energia 
provinent del sol.”

De conformitat amb l’article 17.3 i 4 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, 
pel qual s’aprova el Text refós de la llei reguladora de les Hisendes Locals, que disposa 
que finalitzat el període d’exposició pública les Corporacions Locals adoptaran els 
acords definitius que procedeixin resolent les reclamacions presentades i aprovant la 
redacció definitiva de les Ordenances. 

Atès que les al·legacions formulades pel Grup Municipal Força Corbera no aporten cap 
argument jurídic o tècnic que desvirtuï les modificacions aprovades. 

Atès que, d’acord amb les consideracions tècniques descrites anteriorment les 
propostes de modificació de l’ordenança fiscal número 1 reguladora de l’Impost sobre 
Béns Immobles efectuades per aquest equip de govern s’ajusten a dret, són plenament 
vàlides i respecten els límits establerts en els articles 72 i 74 del Reial Decret Legislatiu 
2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les 
Hisendes Locals.

Per tot l’exposat, a proposta de la regidoria de l’Àrea de Finances,

S’acorda:

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:

Codi Segur de Validació 6eed5ef605b5441fa8e654c5b793ea4f001

Url de validació https://seu.corberadellobregat.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp

Metadades Classificador:Certificat  -     Origen: Origen administració    Estat d'elaboració: Original

S
ig

n
at

u
ra

 1
 d

e 
1

M
ar

ta
 P

u
ig

 P
u

ig
25

/0
6/

20
20

L
a 

se
cr

et
àr

ia
 a

cc
ta

l.

https://seu.corberadellobregat.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp


PRIMER. No admetre a tràmit l’al·legació núm.3 presentada pel Grup Municipal Força 
Corbera en relació amb l’article 5è, punt 5 de l’ordenança fiscal número 1, atès que 
aquest no ha estat objecte de modificació pel Ple de l’Ajuntament en sessió 
extraordinària celebrada el dia 22 d’octubre de 2019.

SEGON. Desestimar les al·legacions núm. 1 i 2 presentades pel Grup Municipal Força 
Corbera contra l’acord d’aprovació provisional de modificació de l’ordenança fiscal 
núm. 1 reguladora de l’Impost sobre béns immobles, de conformitat amb l’informe 
tècnic transcrit i en base a les consideracions exposades. 

TERCER. Aprovar definitivament la modificació de l’ordenança fiscal número 1 
reguladora de l’Impost sobre Béns Immobles per al proper exercici 2020 i següents, 
segons els acords adoptats pel Ple de l’Ajuntament en sessió extraordinària celebrada 
el dia 22 d’octubre de 2019.

QUART. Publicar en el Butlletí Oficial de la Província l’acord definitiu així com el text 
íntegre de la modificació aprovada.” 

http://videoacta.corberadellobregat.cat?pleno=20191220&punto=4

“Vots a favor: Montserrat Febrero i Piera, Mercè Rocas i Rubió, Arturo Martínez i Laporta, Jordi Anducas i Planas, 
Cristina Blasquiz i López, Meritxell Garcia de Llanza, Victor Gonzàlez i Julián (ERC-AM), Albert Cañellas i Pagés, 
Xavier Miquel i Pons, Mònica Estrader i Rodríguez (CUP). 

Vots en contra: Rosa Boladeras Serraviñals, Alfredo Prado García, Carme Benito Gómez, Jaume Guim Royo, Rosa 
Maria Martín Santiago (Força Corbera-CP), Elías Soleño Pasarín (Cs) i José Antonio Andrés Palacios (GiU).

S’adopta l’acord per majoria absoluta”

Essent les 21 hores la regidora Rosa Maria Martin Santiago (Força Corbera) abandona 
la sessió.

FINANCES

5. Aprovació del Pressupost general 2020

Vist el dictamen de la Comissió Assessora a proposta de la regidoria de l’Àrea de 
Finances, amb el text següent:

Vist  el projecte de pressupost municipal per a l'exercici de 2020 elaborat per l'Alcaldia, 
en què  els crèdits consignats en l'estat de despeses corresponen convenientment a 
les necessitats a què són destinats i  les consignacions   del  pressupost d'ingressos 
han estat calculades  d’acord amb les bases que s’esmenten en l’informe econòmic i 
financer que s’annexa.
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L’expedient del pressupost  conté la documentació i els annexos previstos al Reial 
decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei 
reguladora de les hisendes locals.

Atès que la tramitació i aprovació del pressupost s’ha de fer de conformitat amb els 
articles 162 a 171 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova 
el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals; els articles 2 a 23 del RD 
500/90, i els articles 3, 4, 6, 12, 13 18 i 30 de la Llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril, 
d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera.

L’interventor municipal ha emès informes que queden incorporats a l’expedient.

Per tot l’exposat, a proposta de la Regidoria de l’Àrea de Finances,

S’acorda:

PRIMER. Aprovar inicialment el pressupost general per a l'exercici de 2020, integrat 
únicament pel pressupost de la pròpia Administració Municipal, el qual, resumit per 
capítols és el següent:

DESPESES:

Capítol Denominació PRESSUPOST DE 
L'AJUNTAMENT 2020

1 Despeses de personal 6.195.946,40

2 Despeses corrents en  béns i serveis 5.031.020,20

3 Despeses financeres 199.499,34 

4 Transferències corrents 2.124.198,80

5 Fons de contingència i altres imprevistos 75.000,00

6 Inversions reals 1.194.691,78

7 Transferències de capital 0,00

8 Actius financers 0,00

9 Passius financers 1.194.691,78

 TOTAL DESPESES 16.015.048,30
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INGRESSOS:

Capítol Denominació
PRESSUPOST DE L'AJUNTAMENT 

2020

1 Impostos directes 8.329.016,38

2 Impostos indirectes 63.538,60

3 Taxes, preus públics  i altres ingressos 1.966.298,18

4 Transferències corrents 4.261.948,71

5 Ingressos patrimonials 199.554,65

6 Alineació d'Inversions reals 0,00

7 Transferències de capital 0,00

8 Actius financers 0,00

9 Passius financers 1.194.691,78

 TOTAL INGRESSOS 16.015.048,30

SEGON. Aprovar les bases d’execució del pressupost general, que s’adjunten a 
l’expedient, així com els diferents annexos que l'acompanyen.

TERCER. Exposar-ho al públic mitjançant la inserció de l’anunci al Butlletí Oficial de la 
Província i en el tauler d’anuncis de la corporació, durant el termini de quinze dies 
hàbils, durant el qual, els interessats podran presentar reclamacions.

QUART. Aquest acord es considerarà definitiu si no es produeixen reclamacions en 
contra durant el termini d’exposició pública, i entrarà en vigor en l’exercici al qual es 
refereix, quan s’hagi complert el que disposen l’article 112.3 de la Llei 7/1985, de 2 
d’abril, reguladora de les bases de règim local, i l’article 169 del Reial decret legislatiu 
2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les 
hisendes locals.

CINQUÈ . Trametre còpia del pressupost definitivament aprovat a la Generalitat de 
Catalunya i a l’Administració de l’Estat, en compliment del que disposa l’article 169.4 
del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la 
Llei reguladora de les hisendes locals.”
 
http://videoacta.corberadellobregat.cat?pleno=20191220&punto=5
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“Vots a favor: Montserrat Febrero i Piera, Mercè Rocas i Rubió, Arturo Martínez i Laporta, Jordi Anducas i Planas, 
Cristina Blasquiz i López, Meritxell Garcia de Llanza, Victor Gonzàlez i Julián (ERC-AM), Albert Cañellas i Pagés, 
Xavier Miquel i Pons, Mònica Estrader i Rodríguez (CUP). 

Vots en contra: Rosa Boladeras Serraviñals, Alfredo Prado García, Carme Benito Gómez, Jaume Guim Royo (Força 
Corbera-CP), Elías Soleño Pasarín (Cs) i José Antonio Andrés Palacios (GiU).

S’adopta l’acord per majoria absoluta”

RECURSOS HUMANS

6. Aprovació de la Plantilla pressupostària 2020 i RLT 2020.

Vist el dictamen de la Comissió Assessora a proposta de l’Àrea de Règim Interior, amb 
el text següent:

S’ha elaborat la plantilla del personal de la Corporació i la modificació de la relació de 
llocs de treball, en compliment del que disposen l'article 291.1 de la Llei 8/1987, de 
15 d'abril, municipal i de règim local de Catalunya, i els articles 25 i 28.1 del Decret 
214/1990, de 30 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament del personal al servei de les 
entitats locals. 

Vist el Reial decret Llei 24/2018, de 21 de desembre, pel qual s’aproven mesures 
urgents en matèria de retribucions en l’àmbit del sector públic.

La Cap del servei de Recursos Humans ha emès l’informe 274/2019.

Per tot l’exposat, a proposta de la Regidoria de L’Àrea de Recursos humans,

S’acorda:

PRIMER. Determinar la previsió de les retribucions bàsiques a percebre durant l'any 
2020 pel personal de l’Ajuntament en concepte de sou i triennis, en les nòmines 
ordinàries de gener a desembre de 2020, les quantitats referides a dotze mensualitats 
que es recullen a continuació, les quals representen un increment del 2% respecte a 
l’any 2019, restant en tot cas supeditades a la seva aprovació o modificació per la 
corresponent normativa estatal:

GRUP / 
SUBGRUP SOU TRIENNIS

A1 14.442,72 555,84

A2 12.488,28 453,84
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B 10.916,37 397,68

C1 9.376,68 343,08

C2 7.803,96 233,52

E 7.142,64 175,80

SEGON. Determinar la previsió de les pagues extraordinàries a percebre al juny i 
desembre 2020, en concepte de sou i triennis, seran retribuïdes d’acord amb les 
següents quanties, les quals representen un increment del 2% respecte a l’any 2019, 
restant en tot cas supeditades a la seva aprovació o modificació per la corresponent 
normativa estatal:

GRUP / 
SUBGRUP SOU TRIENNIS

A1 742,70 28,59

A2 759,00 27,54

B 786,25 28,65

C1 675,35 24,69

C2 644,40 19,27

E 595,22 14,65

Les pagues extraordinàries tindran un import, cadascuna d’elles, d’una mensualitat de 
sou, triennis i complement de destí mensual que percebi el personal.

TERCER. Determinar la previsió de les quanties corresponents al complement de 
destinació per l’any 2020 dels diferents nivells dels llocs de treball, referides a dotze 
mensualitats, les quals representen un increment del 2% respecte a l’any 2020, 
restant en tot cas supeditades a la seva aprovació o modificació per la corresponent 
normativa estatal:

NIVELL IMPORT
30 12.615,72
29 11.315,64
28 10.840,20
27 10.363,92
26 9.092,64
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25 8.067,12
24 7.591,20
23 7.115,88
22 6.639,60
21 6.164,52
20 5.726,28
19 5.433,96
18 5.141,52
17 4.848,96
16 4.557,24
15 4.264,32
14 3.972,48
13 3.679,68
12 3.387,12
11 3.094,56
10 2.802,60
9 2.656,68
8 2.510,04
7 2.364,00
6 2.217,72
5 2.071,56
4 1.852,32
3 1.633,44
2 1.414,32
1 1.195,20

QUART. Aprovar la previsió de la distribució del complements específics per l’any 
2020, segons el quadre annex, els quals representen un increment del 2% respecte a 
l’any 2020, restant en tot cas supeditades a la seva aprovació o modificació per la 
corresponent normativa estatal.

DENOMINACIÓ LLOC DE TREBALL TOTAL ANUAL TOTAL 
MENSUAL

DIFICULTAT 
TÈCNICA

ESPECIAL 
DEDICACIÓ RESPONS. COND. DE 

FEINA
AGENT DE POLICIA TT 14.932,87 1.066,63 3.366,44 2.244,35 4.488,60 4.833,48
AGENT DE POLICIA TR 13.472,98 962,36 3.366,44 2.244,35 4.488,60 3.373,59
AODL 7.033,48 502,39 2.110,04 1.406,70 2.813,40 703,34
ARQUITECTE/A         15.338,42 1.095,60 4.601,56 3.067,67 6.135,34 1.533,85
ARQUITECTE/A TÈCNIC 11.272,54 805,18 3.381,76 2.254,51 4.509,01 1.127,26
ENGINYER/A TÈCNIC 11.272,54 805,18 3.381,76 2.254,51 4.509,01 1.127,26
ARQUITECTE/A URB. 24.413,44 1.743,82 7.324,04 4.882,68 9.765,37 2.441,35
ARXIVER/A 9.581,50 684,39 2.874,44 1.916,30 3.832,60 958,16
AUXILIAR DE BIBLIOTECA 6.546,01 467,57 1.963,80 1.309,21 2.618,39 654,61
AUXILIAR DE GESTIÓ 6.545,87 467,56 1.963,76 1.309,18 2.618,34 654,59
AUXILIAR DE GESTIÓ DE CONTRACTACIÓ 7.438,01 531,29 2.231,42 1.487,59 2.975,20 743,80
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AUXILIAR DE GESTIÓ D'ALCALDIA 7.438,01 531,29 2.231,42 1.487,59 2.975,20 743,80
AUXILIAR DE GESTIÓ DE RECURSOS HUMANS 7.438,01 531,29 2.231,42 1.487,59 2.975,20 743,80
AUXILIAR DE GESTIÓ D'HISENDA 7.438,01 531,29 2.231,42 1.487,59 2.975,20 743,80
AUXILIAR DE GESTIÓ(2) 7.419,73 529,98 2.225,94 1.483,93 2.967,89 741,97
AUXILIAR DE GESTIÓ OAC 8.368,97 597,78 1.963,76 1.309,18 2.618,34 2.477,69
AUXILIAR DE GESTIÓ D'ESPORTS 9.584,40 684,60 2.231,40 1.487,59 3.387,72 2.477,69
AUXILIAR TÈCNIC/A DE RÀDIO 4.697,94 335,57 1.409,39 939,58 1.879,19 469,78
BIBLIOTECARI/A 3.606,04 257,57 1.081,82 721,21 1.442,42 360,59
CAP DE COLLA BRIGADA MUNICIPAL 9.968,69 712,05 2.990,60 1.993,73 3.987,49 996,87
CAP DE COLLA BRIGADA FORESTAL 10.723,34 765,95 3.217,01 2.144,66 4.289,33 1.072,34
CAP DEL SERVEI DE RECURSOS HUMANS 16.046,88 1.146,21 4.814,06 3.209,38 6.418,76 1.604,68
CAP DE SECCIÓ DEL SERVEI D'ADMINISTRACIÓ 14.190,85 1.013,63 4.257,26 2.838,17 5.676,33 1.419,09
CAP DE SECCIÓ DE L’OAC 14.190,85 1.013,63 4.257,26 2.838,17 5.676,33 1.419,09
SERGENT - CAP DE LA POLICIA 24.886,67 1.777,62 7.466,00 4.977,33 9.954,67 2.488,67
CAP DE SERVEI 11.957,55 854,11 3.587,26 2.391,51 4.783,02 1.195,76
CAP DE SERVEI D'INTERVENCIÓ 25.059,81 1.789,99 7.517,94 5.011,95 10.023,94 2.505,98
CAP DE SERVEI D'AFERS TRIBUTARIS 16.046,88 1.146,21 4.814,06 3.209,38 6.418,76 1.604,68
CAPORAL TT            18.001,45 1.285,82 4.287,03 2.858,03 5.716,03 5.140,36
CAPORAL TR      16.541,56 1.181,54 4.287,03 2.858,03 5.716,03 3.680,47
CONSERGE 5.131,60 366,54 1.539,47 1.026,32 2.052,63 513,18
CONSERGE – Instal·lacions piscina municipal 8.233,44 588,10 1.790,55 1.026,32 2.214,40 3.202,17
ENGINYER/A 10.046,31 717,59 3.013,89 2.009,27 4.018,52 1.004,63
FUNCIONARI EN SEGONA ACTIVITAT 11.221,54 801,54 3.366,44 2.244,35 4.488,60 1.122,15
INTERVENTOR/A 25.059,81 1.789,99 7.517,95 5.011,96 10.023,93 2.505,97
OFICIAL DE PRIMERA 7.394,23 528,16 2.218,27 1.478,85 2.957,68 739,43
PEÓ 5.535,94 395,42 1.660,77 1.107,19 2.214,39 553,59
PROFESSOR/A 11.230,55 802,18 3.369,16 2.246,11 4.492,23 1.123,05
PROFESSOR/A DE MÚSICA 11.337,65 809,83 3.401,29 2.267,54 4.535,06 1.133,76
TÈCNIC/A SUPERIOR D'ATENCIÓ PERSONES 7.112,95 508,07 2.133,89 1.422,58 2.845,18 711,30
SECRETARI/ÀRIA        31.465,18 2.247,51 9.439,55 6.293,03 12.586,08 3.146,52
SERGENT                   23.526,86 1.680,49 6.948,38 4.977,33 9.112,48 2.488,67
TÈCNIC/A AUXILIAR DE BIBLIOTECA 5.328,20 380,59 1.598,45 1.065,65 2.131,28 532,82
TÈCNIC/A AUXILIAR DE GESTIÓ 8.267,58 590,54 2.480,28 1.653,51 3.307,03 826,76
TÈCNIC/A AUXILIAR DE GESTIÓ MEDI AMBIENT 8.267,58 590,54 2.480,28 1.653,51 3.307,03 826,76
TECNIC/A AUXILIAR DE GESTIÓ DEL SERVEI 
D'ALCALDIA 9.977,86 712,70 2.993,35 1.995,58 3.991,15 997,78
TECNIC/A AUXILIAR DE GESTIÓ DEL SERVEI DE 
RRHH 9.977,86 712,70 2.993,35 1.995,58 3.991,15 997,78
TECNIC/A AUXILIAR DE GESTIÓ DEL SERVEI 
D'HISENDA 9.977,86 712,70 2.993,35 1.995,58 3.991,15 997,78
TECNIC/A AUXILIAR DE GESTIÓ DEL SERVEI 
D'URBANISME 9.977,86 712,70 2.993,35 1.995,58 3.991,15 997,78
TECNIC/A AUXILIAR DE GESTIÓ DEL SERVEI DE 
COMERÇ 9.977,86 712,70 2.993,35 1.995,58 3.991,15 997,78
TÈCNIC/A AUXILIAR DELINEANT 7.925,97 566,14 2.377,79 1.585,20 3.170,38 792,60
TÈCNIC/A D'ADMINISTRACIÓ ESPECIAL (TAE) - 
Lletrat 31.465,18 2.247,51 9.439,55 6.293,03 12.586,08 3.146,52
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TÈCNIC/A D'ADMINISTRACIÓ GENERAL (TAG) 10.997,56 785,54 3.299,27 2.199,50 4.399,03 1.099,76
TÈCNIC/A MIG 7.202,60 514,47 2.160,79 1.440,53 2.881,03 720,25
TÈCNIC/A MIG D’OCUPACIÓ 7.202,60 514,47 2.160,79 1.440,53 2.881,03 720,25
TREBALLADOR/A SOCIAL 7.202,60 514,47 2.160,79 1.440,53 2.881,03 720,25
EDUCADOR/A SOCIAL 7.202,60 514,47 2.160,79 1.440,53 2.881,03 720,25
TÈCNIC/A MIG DE RECURSOS HUMANS 9.098,20 649,87 2.729,46 1.819,64 3.639,28 909,82
TREBALLADOR/A FAMILIAR 4.971,41 355,10 1.491,43 994,29 1.988,57 497,12
TRESORER/A 16.046,88 1.146,21 4.814,06 3.209,38 6.418,76 1.604,68

Tot seguit es detallen les diferents peculiaritats del complement específic d’alguns llocs 
de treball:

Policia Local:

El complement específic remunera de forma especial, en el cas de la Policia Local, el 
desenvolupament d’una jornada superior a la ordinària, en els termes establerts a 
l’annex I de Policia Local, art.10, dels Pactes de Treball del personal funcionari al servei 
de l’Ajuntament de Corbera de Llobregat.

El complement específic remunera de forma especial, en el cas de la Policia Local, el 
complement de perillositat, degut a la condició objectiva que es desprèn de l’activitat 
exercida per aquest col·lectiu.

El factor nocturnitat, torn trencat i rotativitat queda recollit dins del complement 
específic, en l’apartat de condicions de feina.

Altres llocs de treball:

Auxiliars de gestió adscrits als serveis de l’OAC, d’esports i de mobilitat:

El complement específic d’aquests llocs de treball retribueixen la major responsabilitat 
en quan tasques realitzades de l’àrea de joventut i en quan a jornades alternes en 
horari de tardes.

Auxiliars de gestió adscrits als serveis de Recursos Humans, Alcaldia, Intervenció i 
responsable de contractació:

El complement específic d’aquests llocs de treball retribueixen la major responsabilitat 
en quan tasques realitzades als referits serveis. 

Pel que fa al lloc de treball d’auxiliar de gestió com a responsable de contractació, el 
complement específic retribueix l’especial responsabilitat d’aquest servei.

Tècnic mig adscrit als serveis de Recursos Humans:
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El complement específic d’aquest lloc de treball retribueix la major responsabilitat en 
quan tasques realitzades al referit servei.

Cap de secció de l’OAC:

Les funcions assignades al lloc de treball núm.70 s’equiparen en quan a les retribucions 
en concepte del complement específic del lloc de treball núm.11.

Lloc de treball núm. 86 conserge adscrit al servei d’esports:

Les funcions assignades al lloc de treball núm.86, conserge de  l’espai de la piscina 
municipal, tenen major dificultat tècnica, responsabilitat i perillositat (condicions de 
feina) que les funcions exercides pels conserges d’altres espais municipals, i per tant 
queden retribuïdes tal i com reflecteix el complement específic. 

Altres consideracions:

El complement específic del funcionari en segona activitat es idèntic al de l’agent de 
policia. En conseqüència s’hauria de revisar, per tal de valorar els diferents factors que 
el formen, i així adequar les quantitats retributives a les característiques reals del 
mateix en quan a perillositat, dedicació horària...

La distribució del complement específic en els seus diferents conceptes hauria de ser 
revisat i establir per cada lloc de treball a que correspon cadascun dels mateixos: 
dificultat tècnica, especial dedicació, responsabilitat i condicions de feina (perillositat i 
penositat).

CINQUÈ. Determinar que el complement de productivitat corresponent al personal 
d’aquest Ajuntament retribuirà l’especial rendiment, l’activitat i dedicació 
extraordinària i l’interès o iniciativa amb que es desenvolupin els diferents llocs de 
treball, i que es preveu amb efectes a 1 de gener de 2020, queda distribuït de la forma 
següent, el qual representa un increment del 2% respecte a l’any 2019, restant en tot 
cas supeditat a la seva aprovació o modificació per la corresponent normativa estatal:

PERSONAL TOTAL  ANUAL TOTAL MENSUAL
A.G.,F. J. 4.505,48 321,82
A. E, P. 7.290,64 520,76
A.G,O. 3.798,34 271,31
A. M, A. 4.505,48 321,82
B. M, G. M. 4.365,76 311,84
B. R, R. 2.872,52 205,18
B. G, S. 3.957,38 282,67
B. A, A. 7.290,64 520,76
B. F, J. 2.795,38 199,67
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B. T, J. 7.865,76 561,84
B. A, R. 4.263,28 304,52
B. A, J. 3.265,78 233,27
B. A, S. 1.822,80 130,20
B. A, J. 1.946,00 139,00
B. V, G. 4.002,88 285,92
B. A, M. 7.082,88 505,92
C. R,M. 1.946,00 139,00
C. T, F. 3.338,02 238,43
C. B, I 4.473,42 319,53
C. C, M. J. 2.872,38 205,17
C. F, S. 14.576,94 1.041,21
C. M, A. 2.872,38 205,17
C. G, C. 348,74 24,91
C. A, M. 1.946,00 139,00
C. B, S. 3.255,42 232,53
C. R, M. 1.085,14 77,51
C. D, J. A. 3.914,12 279,58
D M. R, R 2.242,66 160,19
D S. A, D. 7.865,76 561,84
D. M, N. 9.514,12 679,58
D. P, J. 3.957,38 282,67
D d l A, J. M. 2.940,42 210,03
D. G, A. 2.872,38 205,17
E. B, M. J. 7.882,00 563,00
E. Ll, N. 4.153,66 296,69
F. L, D. 3.914,12 279,58
F. M, L. 2.361,38 168,67
F. M, M. 4.116,42 294,03
F. C, N. 1.280,30 91,45
G. B, C. 4.817,26 344,09
G. O, M. I. 3.552,64 253,76
G. L, J. 2.872,38 205,17
G. R, F. M. 11.179,56 798,54
G. F, A. 7.865,76 561,84
G. Ll, E. 2.940,42 210,03
G. L, I. 2.940,42 210,03
G. P, H. 1.983,38 141,67
G. R, G. 3.806,32 271,88
G. M, E. 3.957,38 282,67
G. C, S. 1.946,00 139,00
G. C, M.C. 7.865,76 561,84
G. F, S. 1.946,00 139,00
G. G, P. 9.990,68 713,62
G. R, A.P. 4.556,16 325,44
G. R, E. 1.822,80 130,20
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G. S, R.M. 7.865,76 561,84
H. V. A. I. 8.360,94 597,21
H. S, M. d. M. 7.846,58 560,47
I. E, L. J. 7.846,58 560,47
I. P, M. J. 10.488,66 749,19
I. J, M. 7.290,64 520,76
J. L, M. I. 1.983,38 141,67
J. J, C. 7.290,64 520,76
J. J, F. 7.865,76 561,84
K, H. 2.940,42 210,03
L. A, J. 2.872,38 205,17
L. C, A. 4.116,42 294,03
Ll. L. N. 1.822,80 130,20
Ll. R, D.D. 7.865,76 561,84
Ll. M, C. 4.905,46 350,39
L. C, A. 4.500,30 321,45
L. L, S. 1.983,38 141,67
L. M, M. 5.749,10 410,65
M. S, C. 1.946,14 139,01
M. A, S. 4.153,66 296,69
M. B, D. 7.865,76 561,84
M. M, M. L. 2.872,38 205,17
M. B, F. 7.112,84 508,06
M. S, M. J. 1.822,80 130,20
N. M, Y. 1.976,24 141,16
N. T, E. 4.300,66 307,19
O. G, R. 7.290,64 520,76
P. D, D. 7.865,76 561,84
P. R, S. 1.946,14 139,01
P. O, M. 4.461,52 318,68
P. V, M. 4.505,48 321,82
P. P, M. 9.514,12 679,58
R. O, M. 2.872,52 205,18
R. P, S. 2.710,40 193,60
S. B, D. 1.946,00 139,00
S. G, C. 4.505,48 321,82
S. T, R. M. 3.970,40 283,60
S. T, M. J. 8.894,06 635,29
S. G, J. 10.092,04 720,86
S. F, C. 7.865,76 561,84
S. F, I. 6.125,28 437,52
T. S, J. 7.865,76 561,84
V. G, Y. 348,74 24,91
V. V, J. 7.865,76 561,84
V. A, N. 4.632,46 330,89
V. E, A. O. 7.865,76 561,84
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Que la productivitat assignada no té en compte les reduccions de jornada per conciliar 
la vida personal i familiar, i per tant en aquests casos es pressuposta el 100% de 
l’import.

Els conserges de l’àrea d’esports que per les seves circumstàncies objectives 
relacionades amb el tipus de lloc de treball i el desenvolupament del mateix en torns 
festius se’ls hi retribueix dins els complement de productivitat.

De conformitat amb la normativa vigent correspon a l’Alcalde “Efectuar l’assignació 
individualitzada del complement de productivitat i de les gratificacions, d’acord amb 
les normes estatals reguladores de les retribucions del personal al servei de les entitats 
locals”. En aquest sentit, dir que aquesta assignació de productivitat té com a finalitat 
la de retribuir l’especial rendiment, l’activitat extraordinària i l’interès o la iniciativa 
amb que el personal desenvolupa el seu treball. En cap cas les quanties assignades 
per complement de productivitat durant un període de temps no originaran cap tipus 
de dret individual respecte a valoracions o apreciacions corresponents a períodes 
successius, així mateix aquesta s’abonarà mentre les circumstàncies que van donar 
lloc a la mateixa es mantinguin, i correspon a l’alcalde o president de la corporació la 
distribució d’aquesta quantia entre els diferents programes o àrees i l’assignació 
individual del complement de productivitat.

SISÈ. Determinar que les gratificacions per serveis extraordinaris, experimentaran un 
increment del 2% previst respecte a les assignades al 2019 restant en tot cas 
supeditades a la seva aprovació o modificació per la corresponent normativa estatal. 
Aquestes gratificacions tindran caràcter excepcional i sols podran ésser reconegudes 
per serveis prestats fóra de la jornada habitual de treball, i en cap cas podran ésser 
fixes en la seva quantia ni periòdiques, ni originar drets individuals en períodes 
successius, es remuneraran en les quanties següents:
 

GRUP / 
SUBGRUP

SERVEIS 
EXTRAORDINARIS 

LABORABLES

SERVEIS 
EXTRAORDINARIS 

FESTIUS O NOCTURNS

A1 22,95 28,66

A2 22,20 27,75

C1 20,73 25,89

C2 18,49 23,12

E 13,30 16,63

S’entenen com a festives totes les hores realitzades fora dels dies ressenyats com a 
laborables en el calendari laboral aprovat anyalment pel Departament de Treball de la 
Generalitat de Catalunya o, pels Policies Locals els alternatius que resultin del seu 
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quadrant. S’entenen com a nocturnes les hores extraordinàries treballades entre les 
22 i les 6 hores.

SETÈ.  Determinar que el complement per guàrdia, pels empleats de la Brigada, es 
preveu un increment del 2% respecte a la quantitat assignada al 2019, restant en tot 
cas supeditat a la seva aprovació o modificació per la corresponent normativa estatal.

VUITÈ. Crear un fons addicional del 0,30% de la massa salarial que prèvia negociació 
col·lectiva es podrà destinar entre altres mesures a la implantació de plans o projectes 
de millora de la productivitat o la eficiència, la revisió de complements específics entre 
llocs equiparables, la homologació de complements de destí o aportació a fons de 
pensions. 

NOVÈ. Aprovar les modificacions de la relació de llocs de treball de l’Ajuntament de 
Corbera de Llobregat en el sentit següent:

a) Amb motiu de la redistribució d’efectius entre els diferents serveis, la relació de llocs 
de treball es modificarà en els següents termes: 

Nº A RD CS SERVEI DENOMINACIÓ DEL LLOC DE 
TREBALL RL AG CD

88 01 03 02 Ensenyament Conserge F/L E 13

b) Amb motiu del canvi de denominació del servei o de denominació del lloc de treball, 
la relació de llocs de treball es modificarà en els següents termes: 

Nº A RD CS SERVEI DENOMINACIÓ DEL LLOC DE 
TREBALL RL AG CD

126 02 06 00 Ocupació Tècnic/a d’ocupació L A2 21

114 02 06 00 Ocupació Auxiliar de gestió L/F C2 14

125 02 06 00 Emprenedoria Tècnic/a mig F C2 14

DESÈ. Aprovar la relació de llocs de treball de l’exercici 2020 la qual, un cop efectuades 
les modificacions consignades a l’apartat anterior, queda de la manera següent:

Nº A RD CS SERVEI DENOMINACIÓ DEL LLOC DE TREBALL RL AG CD

7 00 00 00 Alcaldia Auxiliar de gestió del servei d'alcaldia L C2 16
163 00 00 00 Alcaldia Conserge L/F E 13
23 00 00 03 Arxiu Arxiver L A1 21
25 00 00 03 Arxiu Auxiliar de gestió L/F C2 14
22 01 04 01 Benestar social i gent gran Auxiliar de gestió L/F C2 14

115 01 04 01 Benestar social i gent gran Conserge L E 13
110 01 04 01 Benestar social i gent gran Educador/a social L A2 21
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21 01 04 01 Benestar social i gent gran Tècnic/a auxiliar de gestió F C1 16
112 01 04 01 Benestar social i gent gran Treballador/a Familiar L C2 14
107 01 04 01 Benestar social i gent gran Treballador/a social L A2 21
108 01 04 01 Benestar social i gent gran Treballador/a social L A2 21
109 01 04 01 Benestar social i gent gran Treballador/a social L A2 21
119 01 05 00 Biblioteca Bibliotecari/a L A2 21
120 01 05 00 Biblioteca Tècnic/a auxiliar de biblioteca L C1 14
183 01 05 00 Biblioteca Tècnic/a auxiliar de biblioteca L C1 14
184 01 05 00 Biblioteca Tècnic/a auxiliar de biblioteca L C1 14
140 02 08 00 Comerç Tècnic/a auxiliar de gestió de comerç F C1 16
17 00 00 05 Compres i contractacions Auxiliar de gestió L/F C2 14
81 00 00 05 Compres i contractacions Auxiliar de gestió F C2 14

155 00 00 05 Compres i contractacions Auxiliar de gestió F C2 14
75 00 02 00 Comunicació Auxiliar de gestió F C2 14

129 00 02 00 Comunicació Auxiliar de gestió L/F C2 14
73 00 02 01 Comunicació Auxiliar tècnic/a de ràdio L C2 14

156 01 05 01 Cultura Auxiliar de gestió L/F C2 14
123 01 05 01 Cultura Tècnic/a auxiliar de gestió F C1 16

125 02 06 00 Emprenedoria Tècnic mig L A2 21

99 01 03 02 Ensenyament Auxiliar de biblioteca L C2 14
18 01 03 02 Ensenyament Conserge L/F E 13

100 01 03 02 Ensenyament Conserge F/L E 13
101 01 03 02 Ensenyament Conserge F/L E 13
102 01 03 02 Ensenyament Conserge L E 13
103 01 03 02 Ensenyament Conserge L E 13
91 01 03 02 Ensenyament Professor/a d'escola de música L A1 20
92 01 03 02 Ensenyament Professor/a d'escola de música L A1 20
93 01 03 02 Ensenyament Professor/a d'escola de música L A1 20
94 01 03 02 Ensenyament Professor/a d'escola de música L A1 20
95 01 03 02 Ensenyament Professor/a d'escola de música L A1 20

188 01 03 02 Ensenyament Professor/a d'escola de música L A1 20
189 01 03 02 Ensenyament Professor/a d'escola de música L A1 20
89 01 03 02 Ensenyament Tècnic/a Superior de serveis a les persones L A1 21
97 01 03 02 Ensenyament Tècnic/a d'educació L A2 21
98 01 03 02 Ensenyament Tècnic/a d'educació L A2 21
88 01 03 02 Ensenyament Conserge F/L E 13
16 01 03 01 Esports Auxiliar de gestió L/F C2 14
84 01 03 01 Esports Conserge L E 13
85 01 03 01 Esports Conserge L E 13
86 01 03 01 Esports Conserge L E 13
87 01 03 01 Esports Conserge L E 13
82 01 03 01 Esports Tècnic/a d'esports L A2 21

106 01 04 00 Igualtat de gènere Tècnic/a de polítiques de gènere L A2 21
131 02 06 01 Informàtica Auxiliar de gestió F C2 14
141 02 07 00 Intervenció Auxiliar de gestió del servei d'hisenda L/F C2 16
139 02 07 00 Intervenció Cap de servei d'intervenció (TAE) F A1 25
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137 02 07 00 Intervenció Interventor/a F A1 26
13 02 07 00 Intervenció Tècnic/a auxiliar de gestió F C1 16

164 03 09 01 Medi Ambient Tècnic/a de medi ambient L A2 21
30 00 00 04 OAC Auxiliar de gestió F C2 14
32 00 00 04 OAC Auxiliar de gestió L/F C2 14
67 00 00 04 OAC Auxiliar de gestió L/F C2 14

76 00 00 04 OAC Auxiliar de gestió L/F C2 14
70 00 00 04 OAC Cap de secció de l'OAC F C1 18
33 00 00 04 OAC Conserge F E 13

114 02 06 00 Ocupació Auxiliar de gestió F C2 14
126 02 06 00 Ocupació Tècnic/a d'ocupació L A2 21

6 00 01 01 Protecció Civil / Mobilitat Auxiliar de gestió F C2 16
15 00 00 02 Recursos Humans Auxiliar de gestió L/F C2 14

157 00 00 02 Recursos Humans Auxiliar de gestió L/F C2 14
193 00 00 02 Recursos Humans Cap de Recursos Humans L A1 25
20 00 00 02 Recursos Humans Tècnic/a mig de RRHH F A2 21
29 01 03 00 Salut Pública i Consum Auxiliar de gestió F C2 14
66 00 00 01 Secretaria Auxiliar de gestió F C2 14

11 00 00 01 Secretaria
Cap de secció del servei d'administració de 
Presidència F C1/C2 18

8 00 00 01 Secretaria Secretari/a F A1 26
9 00 00 01 Secretaria Tècnic/a d'Administració Especial TAE (Lletrat) F A1 26

172 00 00 01 Secretaria Tècnic/a d'administració general (TAG) F A1 21
187 00 00 01 Secretaria Tècnic/a d'administració general (TAG) F A2 21
44 00 01 00 Seguretat Ciutadana Agent policia F C1 14
45 00 01 00 Seguretat Ciutadana Agent policia F C1 14
46 00 01 00 Seguretat Ciutadana Agent policia F C1 14
47 00 01 00 Seguretat Ciutadana Agent policia F C1 14
48 00 01 00 Seguretat Ciutadana Agent policia F C1 14
49 00 01 00 Seguretat Ciutadana Agent policia F C1 14
50 00 01 00 Seguretat Ciutadana Agent policia F C1 14
51 00 01 00 Seguretat Ciutadana Agent policia F C1 14
52 00 01 00 Seguretat Ciutadana Agent policia F C1 14
53 00 01 00 Seguretat Ciutadana Agent policia F C1 14

54 00 01 00 Seguretat Ciutadana Agent policia F C1 14
55 00 01 00 Seguretat Ciutadana Agent policia F C1 14
56 00 01 00 Seguretat Ciutadana Agent policia F C1 14
57 00 01 00 Seguretat Ciutadana Agent policia F C1 14
58 00 01 00 Seguretat Ciutadana Agent policia F C1 14
60 00 01 00 Seguretat Ciutadana Agent policia F C1 14
61 00 01 00 Seguretat Ciutadana Agent policia F C1 14
62 00 01 00 Seguretat Ciutadana Agent policia F C1 14
63 00 01 00 Seguretat Ciutadana Agent policia F C1 14
64 00 01 00 Seguretat Ciutadana Agent policia F C1 14

190 00 01 00 Seguretat Ciutadana Agent policia F C2 14
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167 00 01 00 Seguretat Ciutadana Auxiliar de gestió L/F C2 14
34 00 01 00 Seguretat Ciutadana Cap de la policia local F A2 24
38 00 01 00 Seguretat Ciutadana Caporal de policia F C1 17
39 00 01 00 Seguretat Ciutadana Caporal de policia F C1 17
40 00 01 00 Seguretat Ciutadana Caporal de policia F C1 17
41 00 01 00 Seguretat Ciutadana Caporal de policia F C1 17
42 00 01 00 Seguretat Ciutadana Caporal de policia F C1 17
43 00 01 00 Seguretat Ciutadana Caporal de policia F C1 17
37 00 01 00 Seguretat Ciutadana Sergent F C1 22

182 00 01 00 Seguretat Ciutadana Sergent F C1 20
65 00 01 00 Seguretat Ciutadana Tècnic/a auxiliar de gestió F C1 16

168 03 09 01 Serveis Públics Cap de colla L C2 14
150 03 09 00 Serveis Públics Enginyer/a Industrial L A1 21
170 03 09 01 Serveis Públics Peó L E 13
171 03 09 01 Serveis Públics Peó L E 13
185 03 09 01 Serveis Públics Tècnic/a auxiliar de gestió de medi ambient L C1 16
179 00 02 00 Transparència i bon govern Auxiliar de gestió L/F C2 14
136 02 07 01 Tresoreria Auxiliar de gestió del servei d'hisenda F C2 16
143 02 07 01 Tresoreria Cap de servei d'afers tributaris (TAG) F A1 25
191 02 07 01 Tresoreria Tresorer/a F A1 25
173 03 10 00 Urbanisme i habitatge Arquitecte L A1 21

151 03 09 00 Urbanisme i habitatge Arquitecte tècnic F A2 21

152 03 09 00 Urbanisme i habitatge Arquitecte tècnic L/F A2 21
149 03 09 00 Urbanisme i habitatge Arquitecte Urb. F A1 21
31 03 09 01 Urbanisme i habitatge Auxiliar de gestió L/F C2 14

180 03 10 00 Urbanisme i habitatge Auxiliar de gestió L/F C2 14

178 03 09 00 Urbanisme i habitatge Auxiliar de gestió F C2 14

174 03 10 00 Urbanisme i habitatge Enginyer/a tècnic F A2 21

175 03 10 00 Urbanisme i habitatge Enginyer/a tècnic L/F A2 21
153 03 09 00 Urbanisme i habitatge Tècnic/a auxiliar delineant F C1 15
154 03 09 00 Urbanisme i habitatge Tècnic/a auxiliar delineant L C1 15
159 03 09 00 Via pública Oficial 1a L C2 14
160 03 09 00 Via pública Oficial 1a L C2 14
158 03 09 00 Via pública Oficial 1a (Cap de la Brigada Municipal) L C2/E 14
161 03 09 00 Via pública Peó L E 13
162 03 09 00 Via pública Peó L E 13

C1* : Aplicació de l’article 65 de la Llei 3/2015 de mesures fiscals, financeres i 
administratives

ONZÈ: Aprovar la plantilla pressupostària per a l’exercici 2020, la qual, de conformitat 
amb el contingut d’aquests acords, queda estructurada de la manera següent:
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PERSONAL FUNCIONARI

D'HABILITACIÓ AMB CARÀCTER NACIONAL:

1 SECRETARI. Subgrup A1. Nivell 30. 
1 INTERVENTOR. Subgrup A1. Nivell 26. (Vacant)
1 TRESORER/A. Subgrup A1. Nivell 25. (Vacant).

D'ADMINISTRACIÓ GENERAL:

SUBESCALA TÈCNICA

1 TAG. Cap del Servei d’Afers Tributaris. Subgrup A1. Nivell 25. 
1 TAG. Subgrup A1. Nivell 21. 
1 TAG. Subgrup A1. Nivell 21.(Vacant)

SUBESCALA ADMINISTRATIVA

1 TÈCNIC AUXILIAR DE GESTIÓ. Cap de secció del servei d’administració de 
presidència. Subgrup C1. Nivell 18. 
1 TÈCNIC AUXILIAR DE GESTIÓ. Cap de secció de l’OAC. Subgrup C1. Nivell 18. 
(Vacant)
5 TÈCNIC AUXILIAR DE GESTIÓ. Subgrup C1. Nivell 16.

SUBESCALA AUXILIAR

2 AUXILIAR DE GESTIÓ. Subgrup C2. Nivell 16. 
2 AUXILIAR DE GESTIÓ. Subgrup C2. Nivell 14.(Vacant) 
7 AUXILIAR DE GESTIÓ. Subgrup C2. Nivell 14. 

SUBESCALA SUBALTERNA
4 CONSERGES. Agrupació Professional (E). Nivell 13. Laboralització

D'ADMINISTRACIÓ ESPECIAL:

SUBESCALA TÈCNICA

1 TECNIC D’ADMINISTRACIÓ ESPECIAL. Lletrat. Subgrup A1. Nivell 26.
1 TAE. Cap del servei d’intervenció. Subgrup A1. Nivell 25 (Vacant)
1 TAE. Cap de RH. Subgrup A1. Nivell 25 (Vacant)
1 ARQUITECTE URB. Subgrup A1. Nivell 21.
1 ARQUITECTE TÈCNIC. Subgrup A2. Nivell 21. 
1 ENGINYER TÈCNIC. Subgrup A2. Nivell 21. (Vacant) 
1 TECNIC MIG RECURSOS HUMANS. Subgrup A2. Nivell 21. (Vacant) 
1 TÈCNIC AUXILIAR DELINEANT. Subgrup C1. Nivell 15.
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SUBESCALA DE SERVEIS ESPECIALS

1 SERGENT. Subgrup C1. Nivell 22.
1 SERGENT. Subgrup C1. Nivell 20. 
6 CAPORALS. Subgrup C2. Nivell 17. 
14 AGENTS POLICIA LOCAL. Subgrup C2. Nivell 14.
6 AGENTS POLICIA LOCAL. Subgrup C2. Nivell 14. (Vacants) 

PERSONAL LABORAL  

TÈCNICS SUPERIORS
Subgrup A1

1 Arquitecte. 
1 Enginyer Industrial. (Vacant) 
1 Tècnic/a Superior de serveis a les persones.(Vacant)
1 Professor de música.
6 Professor de música. (Vacant)
1 Arxiver. 

TÈCNICS MITJANS
Subgrup A2

3 Treballadors socials.
1 Educador social.
1 Bibliotecari. 
1 Tècnic d’esports.(vacant) 
1 Arquitecte Tècnic. Urbanisme. Funcionarització. 
1 Enginyer Tècnic. Funcionarització. 
1 Tècnic de medi ambient.(Vacant)
1 Tècnic d’educació.
1 Tècnic d’educació. (Vacant) 
1 Tècnic d’emprenedoria (Vacant). 
1 Tècnic d’ocupació. (Vacant) 
1 Tècnic de polítiques d’igualtat (Vacant) 

TÈCNICS AUXILIARS
Subgrup C1

1 Tècnic auxiliar delineant. Urbanisme (Vacant) 
1 Tècnic auxiliar de gestió de Medi Ambient (Vacant) 
3 Tècnic auxiliar de biblioteca (Vacants)

AUXILIARS DE GESTIÓ/BIBLIOTECA/TREBALLADORS FAMILIARS/PERSONAL 
D’OFICIS 
Subgrup C2
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1 Auxiliar biblioteca.  
1 Treballador familiar (Vacant). 
1 Cap de Colla. Serveis públics(Vacant) 
1 Oficials de 1ª - Cap de la Brigada 
2 Oficials de 1ª. (Vacants)   
7 Auxiliars de gestió. Funcionarització. 
9 Auxiliars de gestió. (Vacants). Funcionarització. 
1 Auxiliars de gestió (per persones amb disminució). (Vacant) Funcionarització. 

1 Auxiliars tècnics de ràdio. Emissora Municipal. 

PERSONAL D’OFICIS/CONSERGES
Agrupacions Professionals (E)

2 Peons forestals. (Vacants) 
2 Peons brigada municipal. (Vacants)  
5 Conserges. 
4 Conserges. (Vacants) 

DOTZÈ. Publicar la modificació de la relació de llocs de treball i la plantilla 
pressupostària de l’exercici 2020 anteriors al Butlletí Oficial de la Província i al Diari 
Oficial de la Generalitat de Catalunya.

TRETZÈ. Trametre còpia de la relació de llocs de treball i de la plantilla pressupostària 
de l’exercici 2020 a l'Administració de l'Estat i al Departament de Governació i 
Administracions Públiques de la Generalitat de Catalunya.”

http://videoacta.corberadellobregat.cat?pleno=20191220&punto=6

“Vots a favor: Montserrat Febrero i Piera, Mercè Rocas i Rubió, Arturo Martínez i Laporta, Jordi Anducas i Planas, 
Cristina Blasquiz i López, Meritxell Garcia de Llanza, Victor Gonzàlez i Julián (ERC-AM), Albert Cañellas i Pagés, 
Xavier Miquel i Pons, Mònica Estrader i Rodríguez (CUP). 
Vots en contra: Rosa Boladeras Serraviñals, Alfredo Prado García, Carme Benito Gómez, Jaume Guim Royo (Força 
Corbera-CP), Elías Soleño Pasarín (Cs) i José Antonio Andrés Palacios (GiU).

S’adopta l’acord per majoria absoluta”

7. Moció grup municipal Força Corbera - Implantació de l’ordenança per a la 
promoció de les instal·lacions d’autoconsum amb energia fotovoltaica. 

Vist el dictamen de la Comissió Assessora a proposta del grup Municipal Força Corbera, 
amb el text següent:

Des del Grup Municipal Força Corbera considerem que el nostre municipi no pot restar 
aliè al canvi climàtic i a les seves repercussions, tant en la salut humana com en la 
degradació del medi natural. Per tant, en l’àmbit de les seves competències, creiem 
que l’ajuntament ha de sumar-se a la incorporació de mesures per incentivar, entre la 
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població, l’adopció de conductes i mitjans tendents a l’estalvi d’energia, sobretot la 
procedent de combustibles fòssils.

Per tant, proposem que l’Ajuntament de Corbera de Llobregat adopti l’ordenança 
següent:

ORDENANÇA PER A LA PROMOCIÓ DE LES INSTAL·LACIONS D´AUTOCONSUM 
AMB ENERGIA FOTOVOLTAICA

Preàmbul

El Grup Intergovernamental d’Experts en Canvi Climàtic (IPCC) ha publicat cinc 
informes que confirmen l’evidència dels canvis en el clima i la seva correlació directa 
amb l’activitat humana. Es conclou que l’origen de l’escalfament global i del conseqüent 
canvi climàtic, avui ja inqüestionable, és degut fonamentalment a l’activitat humana, 
amb un rang de probabilitats superior al 95%. La seva causa principal és, 
essencialment, les emissions de gasos amb efecte hivernacle (GEH) provocats per l’ús 
de combustibles fòssils i el canvi en els usos del sòl i l’agricultura.

El municipi de Corbera de Llobregat està compromès amb la lluita contra el canvi 
climàtic i amb l’abordatge definitiu de la transició energètica, fet que suposa un dels 
reptes actuals més importants a afrontar socialment, el qual exigirà una transformació 
profunda dels actuals models energètics i un compromís ferm i sòlid per part de la 
ciutadania.

La Llei 16/2017, de l'1 d'agost, del canvi climàtic determina que les mesures que 
s'adoptin en matèria d'energia han d'anar encaminades a la transició energètica cap a 
un model cent per cent renovable, desnuclearitzat i descarbonitzat, neutre en 
emissions de gasos amb efecte d'hivernacle, que redueixi la vulnerabilitat del sistema 
energètic i garanteixi el dret a l'accés a l'energia com a bé comú, i concretament han 
d'anar encaminades, entre d’altres objectius a impulsar un model energètic en què el 
consum de combustibles fòssils tendeixi a ésser nul, per tal que el 2030 es pugui 
assolir el 50% de participació de les energies renovables en el sistema elèctric per a 
poder arribar al 100% de renovables el 2050.

L’energia solar fotovoltaica és, sens dubte, una de les principals tecnologies que 
contribuirà significativament al desenvolupament d’aquest nou model, en termes 
d’incrementar l’eficiència energètica i facilitar la integració d’energies renovables en el 
sistema elèctric, de reduir les emissions contaminants, de reduir l’alta dependència 
energètica del nostre entorn i, en darrer lloc però no menys important, democratitzar 
el model energètic.

La Llei 16/2017, d’11 d’agost, de canvi climàtic reconeix a l’article 3.2 que els ens 
locals són corresponsables en l’assoliment de les finalitats identificades i, 
paral·lelament, afirma l’article 19 la necessitat d’adoptar mesures de caràcter normatiu 
que afavoreixin l’autoconsum energètic a partir d’energies renovables.
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Aquesta Ordenança estableix una regulació que incentiva la implantació de les 
instal·lacions d’autoconsum amb energia solar fotovoltaica en l’àmbit municipal i 
permet el desenvolupament de la generació elèctrica distribuïda en tot el territori, tot 
transformant a la vegada el model econòmic relacionat amb la generació elèctrica cap  
a un de més sostenible i ecològic. I això oferint claredat en els requisits necessaris per 
la tramitació de les llicències urbanístiques a tal efecte i, simultàniament, preveient 
bonificacions en l’àmbit impositiu municipal, concretament en l’Impost sobre Béns 
Immobles i en l’Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres.

Aquesta Ordenança parteix, doncs, tant de les previsions de la Llei del Canvi Climàtic 
com de les contingudes als articles 25.2.a) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora 
de les Bases de Règim Local, 14 i 71 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel 
qual s’aprova el Text Refós de la Llei d’Urbanisme, i 74 i 103 del Reial Decret Legislatiu 
2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el text refós de la Llei Reguladora d’Hisendes 
Locals.

Títol I: Disposicions  generals Article 1. Objecte i àmbit d’aplicació

L’objecte de la present Ordenança és la regulació del règim d’intervenció municipal 
sobre les instal·lacions d’autoconsum amb energia solar fotovoltaica que s’executen 
en béns immobles, i les mesures tributàries corresponents que permetin la seva 
incentivació.

El contingut de la present Ordenança serà d’aplicació a les instal·lacions d’autoconsum 
amb energia solar fotovoltaica que s’ubiquin en qualsevol bé immoble situat al terme 
municipal de Corbera de Llobregat.

Article 2. Definicions

Als efectes d’aquesta Ordenança s’entendrà per:

Instal·lació d’autoconsum:

Qualsevol instal·lació elèctrica d’autoconsum que estigui contemplada en la Llei del 
Sector Elèctric.
Qualsevol instal·lació elèctrica aïllada de la xarxa, entesa com aquella instal·lació en 
la qual no existeix en cap moment capacitat física de connexió elèctrica amb la xarxa 
de transport o distribució, ni directament ni indirecta o a través d'una instal·lació 
pròpia o aliena.

Potència elèctrica instal·lada a les instal·lacions fotovoltaiques:

La potència màxima de l´inversor, o la suma de les potències màxims dels inversors, 
al seu cas.
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Títol II: Intervenció administrativa
Article 3. Règim d’intervenció administrativa

De forma general estan subjectes al règim de comunicació prèvia les intervencions 
necessàries per executar una instal·lació d’autoconsum amb energia solar fotovoltaica.

No obstant, estaran subjectes a llicència urbanística les intervencions que, de 
conformitat amb la Llei d’Ordenació de l’Edificació, requereixin un projecte i en tot 
cas les que s’executin en béns sotmesos a un règim de protecció patrimonial cultural 
o urbanística.

En relació a les instal·lacions d’autoconsum amb energia solar fotovoltaica en béns 
immobles ubicats en sòl no urbanitzable o en sòl urbanitzable no delimitat, estaran 
sotmeses a llicència urbanística, i seguiran el tràmit preceptiu que recull la normativa 
urbanística al respecte.

En els casos definits en els apartats 2) i 3) del present article, la llicència urbanística 
s’atorgarà de conformitat amb les disposicions contingudes a la normativa urbanística 
vigent, així com al planejament urbanístic i a les ordenances municipals.

Article 4. Presentació de la comunicació prèvia

Amb caràcter previ a la realització de la instal·lació, s’haurà de presentar davant 
l’Ajuntament la comunicació prèvia, que inclourà la següent documentació:

Model normalitzat de comunicació prèvia (annex 1)
Declaració responsable de l’empresa instal·ladora (annex 2)
Memòria tècnica de la instal·lació, amb els continguts mínims que 
s’especifiquen a l’annex 3.
Pressupost detallat de la instal·lació. El valor final d’aquest pressupost 
(sense IVA) serà la base imposable per al càlcul de l’impost sobre 
construccions i obres (ICIO).
Justificants de pagament de l’impost sobre construccions i obres (ICIO) i la 
taxa de serveis urbanístics.

En cap cas es requerirà la presentació d’un document signat per un gestor de 
residus ni haver efectuat prèviament un dipòsit a l’esmentat gestor.

Si la comunicació no reuneix els requisits exigits per la normativa aplicable i per 
aquesta ordenança, l’Ajuntament ho ha de manifestar, al moment de la 
presentació, a la persona interessada i l’ha d’advertir que, mentre no presenti la 
comunicació i els documents preceptius, no pot dur a terme la instal·lació 
d’autoconsum fotovoltaic.

Amb caràcter general, la persona interessada resta habilitada per executar la 
instal·lació des del moment del presentació de la comunicació prèvia i dels 
documents requerits.
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Article 5. Integració paisatgística

Les instal·lacions fotovoltaiques d’autoconsum amb energia solar fotovoltaica han 
de complir els criteris d’integració paisatgístics continguts al planejament 
urbanístic, i, en el seu cas, a les ordenances de l´edificació.

Article 6. Terminis

Les obres s’han d’iniciar en un termini màxim de 4 mesos a comptar des de la data 
de la presentació de la comunicació prèvia davant de l’Ajuntament o de la data de 
la notificació a l’interessat de l’atorgament de la llicència urbanística, segons el 
règim d’intervenció a que li sigui d’aplicació.
Els termini màxim d’execució és de 6 mesos a comptar des de la data d’inici de les 
obres.

Article 7. Advertiments

La inexactitud, falsedat o omissió, de caràcter essencial, de qualsevol dada o 
informació que s’incorpori a una comunicació, o la no presentació davant de 
l’Ajuntament de la pròpia comunicació prèvia ni de la documentació que, si s’escau, 
sigui requerida per acreditar el compliment del que s’ha declarat, determina la 
impossibilitat de continuar amb l’exercici del dret afectat des del moment en què 
es tingui constància d’aquests fets, sense perjudici de les responsabilitats penals, 
civils o administratives que pertoquin.

Així mateix, la resolució de l’Ajuntament que declari aquestes circumstàncies pot 
determinar l’obligació de l’interessat de restituir la situació jurídica al moment previ 
al reconeixement o a l’exercici del dret, així com la impossibilitat d’instar un nou 
procediment amb el mateix objecte durant un període de temps determinat per la 
llei, tot això de conformitat amb els termes establerts a les normes sectorials 
aplicables, segons el que regula la Llei de procediment administratiu comú des les 
administracions públiques.

Títol III: Mesures de promoció
Article 8. Impost sobre Béns Immobles

Sens perjudici de les mesures establertes a les ordenances fiscals municipals, 
s´estableix una bonificació sobre la quota íntegra de l´Impost sobre Béns Immobles 
pels béns immobles que tinguin instal·lacions d’autoconsum amb energia solar 
fotovoltaica que compleixin les condicions establertes en els apartats següents 
d’aquest article.

En el cas de les instal·lacions d’autoconsum definides a l’article 2 apartat 1.a), la 
bonificació serà d’aplicació només als béns immobles que tinguin instal·lacions 
d’autoconsum amb energia solar fotovoltaica d’una potència elèctrica instal·lada major  
o igual al 30% de la potència elèctrica contractada de l’immoble que sigui alimentat 
amb aquesta instal·lació. En el cas que la instal·lació d’autoconsum alimenti diversos 
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béns immobles, es tindrà en compte la suma de les potències contractades per 
cadascun dels béns immobles.

Amb caràcter general, la bonificació serà del 50% sobre la quota íntegra.

En el cas concret d’habitatges plurifamiliars que tinguin una instal·lació d’autoconsum 
amb energia solar fotovoltaica per subministrar electricitat als elements comuns, la 
bonificació serà del 5% sobre la quota íntegra per cadascun dels habitatges vinculats.

En qualsevol cas, la bonificació màxima per un immoble no superarà el valor del 50% 
de la quota íntegra.

Aquesta bonificació s’aplicarà durant 5 anys consecutius, a comptar des de la primera 
liquidació posterior a la presentació de la sol·licitud.

Per tenir dret a aquesta bonificació, caldrà presentar a l’ajuntament la sol·licitud de 
bonificació que s’especifica a l’article 9 abans del termini de 6 mesos a comptar des 
de la data que figuri en el document que acrediti que la instal·lació està executada i 
legalitzada davant de la Generalitat.

Article 9. Sol·licitud de bonificació

Per accedir a la bonificació de l’article 8 s’haurà de presentar la sol·licitud prevista en 
el present article. L‘aplicació de la bonificació quedarà condicionada a l’aprovació 
d’aquesta sol·licitud per part de l’Ajuntament.

La sol·licitud de bonificació consistirà en un model d’imprès normalitzat1 que es 
presentarà signat pel titular de l’Impost sobre Béns Immobles, o si s´escau pel seu 
representat legal, davant de l’Ajuntament.

L’imprès normalitzat inclourà les dades personals de la persona titular de l’Impost 
sobre Béns Immobles, les dades de l’immoble, la potència elèctrica de la instal·lació, i 
la potència elèctrica contractada de l’immoble. També s’adjuntarà una còpia de 
l’admissió de la comunicació prèvia de les obres.

La sol·licitud haurà d’acompanyar-se del document o documents que acreditin que la 
instal·lació està executada i legalitzada davant de la Generalitat de Catalunya.

Article 10. Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres

Sens perjudici de les mesures establertes a les ordenances fiscals municipals, les 
construccions, instal·lacions o obres en les que s’incorporin sistemes per l’aprofitament 
elèctric de l’energia solar disposen d’una bonificació del 95% sobre la quota de l’Impost 
sobre Construccions, Instal·lacions i Obres.
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Aquesta bonificació s’aplicarà només sobre la part del Pressupost d’Execució Material 
(PEM) corresponent a la instal·lació d’autoconsum amb energia solar fotovoltaica.

Aquesta bonificació s’aplicarà en el moment del pagament de l’Impost, prèvia 
comprovació per part de l’ajuntament que les obres es corresponen amb les d’una 
instal·lació d’autoconsum amb energia solar fotovoltaica.

Article 11. Compatibilitat

Les mesures de bonificació fiscal dels articles 8 a 10 no seran d’aplicació als béns 
immobles que hagin de complir obligatòriament amb els requisits dels edificis amb 
consum gairebé zero, o que estiguin obligats per qualsevol formativa vigent a la 
realització d’una instal·lació amb energia solar fotovoltaica.

Aquestes bonificacions seran compatibles amb altres bonificacions dels mateixos 
tributs per conceptes diferents, amb altres bonificacions d’altres tributs sobre el mateix 
concepte, així com amb subvencions que qualsevol Administracions Publiques posin a 
disposició de la ciutadania per a la promoció de la implantació de la tecnologia 
fotovoltaica en autoconsum.

Disposició Addicional Única

Dins del mes següent a l’aprovació de la present ordenança s´haurà d´adoptar l’acord 
provisional contemplat a l´article 17.1 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de 
març, pel que s’aprova el text refós de la Llei reguladora d’Hisendes Locals, pel tal de 
transposar el contingut dels articles 8 a 11 de la present ordenança a les ordenances 
fiscals corresponents.

Les ordenances fiscals que s’aprovin amb caràcter anual hauran d’incloure igualment 
els preceptes necessàries per reflectir l´establert als articles 8 a 11 de la present 
ordenança.

Disposició Transitòria Única

Les instal·lacions d’autoconsum amb energia solar fotovoltaica que gaudeixin de la 
bonificació de l’Impost de Béns Immobles en el moment de la implantació d’aquesta 
ordenança, passaran a gaudir la bonificació regulada a l’article 8 d’aquesta Ordenança 
fins a completar el període total de cinc anys, des de la liquidació posterior a la 
presentació de la primera sol·licitud.

Disposició Derogatòria Única
Queden derogades totes les disposicions municipals que s’oposin, contradiguin o 
resultin incompatibles amb aquesta Ordenança.

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:

Codi Segur de Validació 6eed5ef605b5441fa8e654c5b793ea4f001

Url de validació https://seu.corberadellobregat.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp

Metadades Classificador:Certificat  -     Origen: Origen administració    Estat d'elaboració: Original

S
ig

n
at

u
ra

 1
 d

e 
1

M
ar

ta
 P

u
ig

 P
u

ig
25

/0
6/

20
20

L
a 

se
cr

et
àr

ia
 a

cc
ta

l.

https://seu.corberadellobregat.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp


La Pau,5 (08757)
Telf. 936 500 211 www.corberadellobregat.cat
ajuntament@corberadellobregat.cat

 

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:

Codi Segur de Validació 6eed5ef605b5441fa8e654c5b793ea4f001

Url de validació https://seu.corberadellobregat.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp

Metadades Classificador:Certificat  -     Origen: Origen administració    Estat d'elaboració: Original

S
ig

n
at

u
ra

 1
 d

e 
1

M
ar

ta
 P

u
ig

 P
u

ig
25

/0
6/

20
20

L
a 

se
cr

et
àr

ia
 a

cc
ta

l.

https://seu.corberadellobregat.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp


Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:

Codi Segur de Validació 6eed5ef605b5441fa8e654c5b793ea4f001

Url de validació https://seu.corberadellobregat.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp

Metadades Classificador:Certificat  -     Origen: Origen administració    Estat d'elaboració: Original

S
ig

n
at

u
ra

 1
 d

e 
1

M
ar

ta
 P

u
ig

 P
u

ig
25

/0
6/

20
20

L
a 

se
cr

et
àr

ia
 a

cc
ta

l.

https://seu.corberadellobregat.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp


La Pau,5 (08757)
Telf. 936 500 211 www.corberadellobregat.cat
ajuntament@corberadellobregat.cat

 

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:

Codi Segur de Validació 6eed5ef605b5441fa8e654c5b793ea4f001

Url de validació https://seu.corberadellobregat.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp

Metadades Classificador:Certificat  -     Origen: Origen administració    Estat d'elaboració: Original

S
ig

n
at

u
ra

 1
 d

e 
1

M
ar

ta
 P

u
ig

 P
u

ig
25

/0
6/

20
20

L
a 

se
cr

et
àr

ia
 a

cc
ta

l.

https://seu.corberadellobregat.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp


Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:

Codi Segur de Validació 6eed5ef605b5441fa8e654c5b793ea4f001

Url de validació https://seu.corberadellobregat.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp

Metadades Classificador:Certificat  -     Origen: Origen administració    Estat d'elaboració: Original

S
ig

n
at

u
ra

 1
 d

e 
1

M
ar

ta
 P

u
ig

 P
u

ig
25

/0
6/

20
20

L
a 

se
cr

et
àr

ia
 a

cc
ta

l.

https://seu.corberadellobregat.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp


La Pau,5 (08757)
Telf. 936 500 211 www.corberadellobregat.cat
ajuntament@corberadellobregat.cat

 

http://videoacta.corberadellobregat.cat?pleno=20191220&punto=7

“Vots a favor: Rosa Boladeras Serraviñals, Alfredo Prado García, Carme Benito Gómez, Jaume Guim Royo (Força 
Corbera-CP), Elías Soleño Pasarín (Cs) i José Antonio Andrés Palacios (GiU).

Vots en contra: Montserrat Febrero i Piera, Mercè Rocas i Rubió, Arturo Martínez i Laporta, Jordi Anducas i 
Planas, Cristina Blasquiz i López, Meritxell Garcia de Llanza, Victor Gonzàlez i Julián (ERC-AM), Albert Cañellas i 
Pagés, Xavier Miquel i Pons, Mònica Estrader i Rodríguez (CUP). 

La moció es rebutja per majoria absoluta dels vots emesos”

8. Moció grup municipal Ciutadans – Tribut de l’Àrea Metropolitana de Barcelona.

MOCIÓ SOBRE EL TRIBUT METROPOLITA

• Que el Tribut Metropolità està previst, actualment, en l'article 153 del text refós de la Llei 
Reguladora de les Hisendes Locals, com a recurs de les àrees metropolitanes en la forma 
d'un recàrrec sobre l'impost de béns immobles (IBI).

• Que aquest recàrrec està desplegat en l'Ordenança Fiscal reguladora del Tribut 
Metropolità.
• Que d'acord amb la Llei general tributària, es tracta d'un impost sobre una determinada 
manifestació de capacitat contributiva: la propietat de béns immobles.

• Que a la fi de 2018 es va aprovar definitivament en el Consell Metropolità la incorporació 
de 18 poblacions de l'Àrea Metropolitana, que pertanyien a la Zona tarifària de transport 2 
a la Zona tarifària de transport 1

• Que per tant durant l'any 2019 se'ls aplicaria l'esmentat Tribut Metropolità, també a les 
18 poblacions que van ser incorporades.

• Que els nous integrants de la zona 1, a curt termini, no gaudiran dels beneficis de les 
diverses targetes corresponents de la tarifació social.

• Que a més està prevista una pujada del Tribut Metropolità per al 2020 d'un 5%; i una 
previsió de pujada del mateix percentatge per als anys, 2021,2022 i 2023.

• Que una vegada calculats els contingents que havia de pagar cadascuna de les poblacions, 
alguna d'elles, després de negociacions amb l'AMB, per exemple a Sant Cugat, d'una 
quantitat de 6,9 milions s'ha passat després de la seva revisió a 4, 2 milions.

• Que la situació del transport a Corbera de Llobregat és molt deficitària en comparació amb 
la majoria de les poblacions que integren el Baix Llobregat, no tenint FFCC, Tramvia, Metro 
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i amb escasses línies d'autobús interurbà, sense horari nocturn, de manera que es hauria 
d'haver arribat a un acord reductor per a aquesta població.

Que d’acord amb tot l’anteriorment exposat es demana que el Plenari de Corbera de 
Llobregat, aprovi els següents acords:

PRIMER. Revisar la quota calculat per l'Àrea metropolitana corresponent a Corbera de 
Llobregat, ja que és absolutament desproporcionat a la vista dels mínims serveis de 
transport que tenim i, si escau interposar les accions necessàries per aplicar la reducció.

SEGON. Que sobre la base de la pertinença a la zona 1 des l'1 de gener de 2019, la nostra 
població gaudeixi de tots els beneficis de la mateixa de forma immediata.

TERCER. Que es retiri la pujada del 5% del Tribut Metropolità; que ens sembla abusiva i 
més en una època on tots els indicadors econòmics apunten a una imminent recessió.

QUART. Que s'auditin les infraestructures de transport de tot l'àmbit metropolità i es 
concretin mesures immediates de millora de les mateixes, dins el "Pla de millora del 
transport a tres anys vista" pactat, detallant concretament les millors que s'aplicaran a 
Corbera de Llobregat.

CINQUÈ. Que es doni trasllat del present acord al CONSELL METROPOLITA de l'Àrea 
Metropolitana de Barcelona.

Corbera de Llobregat a 9 de desembre de 2019.”

http://videoacta.corberadellobregat.cat?pleno=20191220&punto=8

“Vots a favor: Rosa Boladeras Serraviñals, Alfredo Prado García, Carme Benito Gómez, Jaume Guim Royo (FORÇA 
CORBERA-CP), Elías Soleño Pasarín (Cs) i José Antonio Andrés Palacios (GiU).

Vots en contra: Montserrat Febrero i Piera, Mercè Rocas i Rubió, Arturo Martínez i Laporta, Jordi Anducas i Planas, 
Cristina Blasquiz i López, Meritxell Garcia de Llanza, Victor Gonzàlez i Julián (ERC-AM), Albert Cañellas i Pagés, 
Xavier Miquel i Pons i Mònica Estrader i Rodríguez (CUP).

La moció es rebutja per majoria absoluta dels vots emesos”

PROPOSTES URGENTS

SECRETARIA

9. URGÈNCIA I. Moció grup municipal d’ERC per reclamar la nul·litat de la 
sentència i la llibertat immediata d'Oriol Junqueras i la resta de presos  i 
preses polítiques.
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MOCIÓ PER RECLAMAR LA NUL·LITAT DE LA SENTÈNCIA I LA LLIBERTAT IMMEDIATA 
D'ORIOL JUNQUERAS I LA RESTA DE PRESOS I PRESES POLÍTIQUES

El Tribunal de Justícia de la Unió Europea ha dictat sentència, en data 19 de desembre 
de 2019, que reconeix la immunitat d'Oriol Junqueras. La justícia ha arribat des 
d'Europa, determinant que la immunitat d'un eurodiputat és vigent des que es 
proclamen de forma definitiva els resultats de les eleccions, desvinculant-ho del 
procediment intern dels estats membres. 

Això significa, per tant, que des del passat mes de maig, quan es van celebrar les 
darreres eleccions europees, Oriol Junqueras, i la resta de polítics catalans escollits 
com a eurodiputats, Carles Puigdemont i Toni Comín, han vist vulnerats els seus drets. 

És el torn, per tant, de la justícia espanyola. Exigim que de forma immediata el Tribunal 
Suprem apliqui la sentència europea i deixi en llibertat Oriol Junqueras, anul·lant la 
sentència condemnatòria en relació al judici de l'1 d'octubre. Amb el reconeixement 
de la immunitat d'Oriol Junqueras, tot el procediment posterior a la immunitat és nul. 
D'aquí l'exigència de nul·litat immediata de la sentència i l'exigència de la seva posada 
en llibertat.   

La sentència del Tribunal Europeu exigeix el deure de col·laboració dels estats i, 
d'acord amb aquest principi, no hi ha excuses per demorar més la llibertat immediata 
d'Oriol Junqueras, respectant la immunitat que se li ha reconegut.  

Cal destacar, també, que fins i tot el president del Parlament Europeu, David Sassoli, 
s'ha pronunciat en el sentit que l'estat espanyol apliqui amb celeritat la sentència 
dictada pel Tribunal de Justícia de la Unió Europea.

Per tots els motius exposats anteriorment, els grups municipals d’ERC i la CUP 
proposen al Ple de l’Ajuntament de Corbera de Llobregat l'adopció dels següents 
acords:

PRIMER. Demanar al Tribunal Suprem que apliqui la sentència del Tribunal de Justícia 
de la Unió Europea i, en conseqüència, exigir la nul·litat de la sentència del judici de 
l'1 d'octubre i reclamar la llibertat immediata d'Oriol Junqueras.

SEGON. Reclamar que la resta d'independentistes catalans que fins ara han vist 
negada la seva condició d'eurodiputats, Carles Puigdemont i Toni Comín, puguin 
adquirir-la de forma immediata, en virtut de la sentència del Tribunal de Justícia de la 
Unió Europea.

TERCER. Reconèixer els drets dels ciutadans i ciutadanes que van exercir el seu vot a 
les passades eleccions europees del 26 de maig a opcions independentistes i reclamar 
que no vegin més temps vulnerats els seus drets.

QUART. Instar l'administració espanyola a aturar la repressió en totes les seves 
formes - com la inhabilitació del President Torra - i a l'alliberament immediat de tots 
els presos i preses polítiques. 
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CINQUÈ. Fer arribar aquest acord a la presidència del Tribunal Suprem, a la 
presidència del Parlament Europeu i als portaveus dels grups parlamentaris del 
Parlament Europeu.

Corbera de Llobregat, 19 de desembre de 2019

http://videoacta.corberadellobregat.cat?pleno=20191220&punto=9

“Vots a favor: Montserrat Febrero i Piera, Mercè Rocas i Rubió, Arturo Martínez i Laporta, Jordi Anducas i Planas, 
Cristina Blasquiz i López, Meritxell Garcia de Llanza, Victor Gonzàlez i Julián (ERC-AM), Albert Cañellas i Pagés, 
Xavier Miquel i Pons, Mònica Estrader i Rodríguez (CUP). 

Vots en contra: Elías Soleño Pasarín (Cs) 

Abstencions: Rosa Boladeras Serraviñals, Alfredo Prado García, Carme Benito Gómez, Jaume Guim Royo (Força 
Corbera-CP) i José Antonio Andrés Palacios (GiU).

S’adopta l’acord per majoria absoluta”

10. Donar compte d’altres resolucions i/o assumptes de competència 
plenària.

Es dóna compte del Decret de l’alcaldia núm. 2220/2019 i 2221/2019, de dates 19 de 
novembre, pel quals s’avoquen a l’Alcaldia les competències delegades al regidor 
Albert Cañellas Pagès mitjançant Decret de l’alcaldia 1250/2019, de 15 de juny per 
assumir les delegacions des del 19 de novembre i fins el 31 de desembre de 2019.

http://videoacta.corberadellobregat.cat?pleno=20191220&punto=10

11. Precs i preguntes

Tot seguit es procedeix a deliberar sobre qüestions diverses d’índole i problemàtica de 
caràcter general.

http://videoacta.corberadellobregat.cat?pleno=20191220&punto=11

I en no haver-hi més assumptes a tractar, la presidenta aixeca la sessió a les 00:10 
hores, i s'estén aquesta acta, el contingut de la qual com a secretària acctal., certifico.”

La secretària acctal., Marta Puig i Puig

Aquest document està signat electrònicament amb signatura reconeguda
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